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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan 
lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 
1997 annetun asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0796),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 33 artiklan ja 325 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0421/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön 
(A7-0000/2014),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi

                                               
1 …
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Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Selkeyden, johdonmukaisuuden ja 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tarpeen 
määritellä konkreettisemmin viranomaiset, 
joiden pitäisi voida käyttää tämän 
asetuksen perusteella laadittuja rekisterejä. 
Tätä tarkoitusta varten luodaan yhtenäinen 
viittaus toimivaltaisiin viranomaisiin.

(4) Selkeyden, johdonmukaisuuden, 
tehokkuuden ja läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi on tarpeen määritellä 
konkreettisemmin viranomaiset, joiden 
pitäisi voida käyttää tämän asetuksen 
perusteella laadittuja rekisterejä. Tätä 
tarkoitusta varten luodaan yhtenäinen 
viittaus toimivaltaisiin viranomaisiin.

Or. pt

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asetuksen (EY) N:o 515/97 
muuttamista koskevan komission 
vaikutusarvioinnin (SWD(2013)0482 
final) tietojen mukaan ongelman laajuus 
osoittaa, että pelkästään väärään 
alkuperäilmoitukseen perustuvat petokset 
saattavat aiheuttaa 27 jäsenvaltion EU:lle 
100 miljoonan euron vuotuiset tappiot. 
Vuonna 2011 jäsenvaltiot ilmoittivat 
havainneensa 1 905 väärän kuvauksen 
antamiseen liittyvää petosta ja muuta 
sääntöjenvastaisuutta, joista aiheutui 
vahinkoja kaikkiaan 107,7 miljoonaa 
euroa. Tämä on kuitenkin vain 
jäsenvaltioiden ja komission havaitsemien 
vahinkojen määrä. Todellisuudessa 
ongelma on paljon laajempi, koska noin 
30 000 havaitusta tapauksesta, joissa 
epäillään petosta, ei ole saatavilla tietoja.

Or. pt
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Unionin velvollisuutena on torjua 
tullipetoksia ja siten tukea 
sisämarkkinoiden tavoitetta, jonka 
mukaan tuotteiden on oltava turvallisia ja 
niiden alkuperätodistusten aitoja 
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
rekisteri, joka kattaa myös tavaroiden 
passituksen jäsenvaltioissa sekä suoran 
viennin. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi sallittava tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustietojen 
järjestelmällinen kopiointi komission 
hallinnoimista järjestelmistä ja toimitettava 
komissiolle tiedot, jotka koskevat 
tavaroiden passitusta jäsenvaltiossa sekä 
suoraa vientiä.

(6) Tullipetosten määrän lisääntymisen 
vuoksi on tärkeää tehostaa niiden 
havaitsemista ja ennaltaehkäisyä 
samanaikaisesti kansallisella ja unionin 
tasolla. Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
maa-, meri- tai ilmateitse kuljetettavien
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
mahdollisimman täydellinen rekisteri, 
joka kattaa myös tavaroiden passituksen 
jäsenvaltioissa sekä suoran viennin. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen järjestelmällinen kopiointi 
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komission hallinnoimista järjestelmistä ja 
toimitettava viipymättä komissiolle tiedot, 
jotka koskevat tavaroiden passitusta 
jäsenvaltiossa sekä suoraa vientiä. 
Komissio välittää joka vuosi rekisteristä 
saadut tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. pt

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 
tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava oikeus pyytää tuonti- ja vienti-
ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. Nämä 
talouden toimijat olisi velvoitettava 
antamaan pyydetyt asiakirjat komissiolle.

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 
tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava oikeus pyytää tuonti- ja vienti-
ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. Nämä 
talouden toimijat olisi velvoitettava 
antamaan pyydetyt asiakirjat komissiolle 
hyvissä ajoin komission jäsenvaltioille 
antaman ennakkoilmoituksen jälkeen.

Or. pt
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
2 artikla – 1 kohta – viimeinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilla palveluntarjoajilla’ omistajia, 
lähettäjiä, vastaanottajia, rahdin 
huolitsijoita, rahdinkuljettajia ja muita 
kansainvälisessä toimitusketjussa toimivia 
välittäjiä ja henkilöitä.

– ’kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilla julkisilla tai yksityisillä
palveluntarjoajilla’ omistajia, lähettäjiä, 
vastaanottajia, rahdin huolitsijoita, 
rahdinkuljettajia ja muita kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivia välittäjiä ja 
henkilöitä.

Or. pt

Perustelu

Jotta luetelmakohta olisi johdonmukainen muun tekstin kanssa, siinä on viitattava julkisiin tai 
yksityisiin palveluntarjoajiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
16 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Tiedot vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisissa oikeus- ja hallintoasteissa
voidaan käyttää todistusaineistona yhden
jäsenvaltion henkilöstön hankkimia ja 
toiselle jäsenvaltiolle 13–15 artiklassa 
säädetyn oma-aloitteisen avun yhteydessä 
toimittamia tietoja.

Asiakirjat, oikeaksi todistetut 
asiakirjajäljennökset, todistukset, kaikki 
hallintoviranomaisten antamat säädökset 
tai näiden tekemät päätökset, kertomukset 
ja kaikki muu pyynnön vastaanottaneen
jäsenvaltion henkilöstön hankkima ja 
toiselle jäsenvaltiolle 13–15 artiklassa 
säädetyn avun yhteydessä toimittama 
tietämys voivat olla hyväksyttävää 
todistusaineistoa tiedon vastaanottaneen 
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jäsenvaltion hallinnollisissa tai 
oikeudellisissa menettelyissä samaan 
tapaan kuin jos ne olisi hankittu siinä 
jäsenvaltiossa, jossa menettely 
toteutetaan.”

Or. pt

Perustelu

Ei ole mitään syytä rajoittaa tätä mahdollisuutta tapauksiin, joissa pyydetään apua. Lisäksi 
asetuksen (EY) N:o 515/97 16 artiklan tarkoittamaa oma-aloitteista apua olisi laajennettava.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
4 artiklan 25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä riskienhallintaa 
varten ja auttaakseen 29 artiklassa 
tarkoitettuja viranomaisia havaitsemaan 
tavaran liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli-
ja maatalouslainsäädännön vastaisia 
toimia, sekä kyseiseen tarkoitukseen 
käytetyt kuljetusvälineet kontit mukaan 
luettuina, komissio perustaa tietorekisterin, 
johon sisältyy kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivilta julkisilta ja 
yksityisiltä palveluntarjoajilta saatuja 
tietoja, ja hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa.
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin.”

”1. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
4 artiklan 25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä riskienhallintaa 
varten ja auttaakseen 29 artiklassa 
tarkoitettuja viranomaisia havaitsemaan 
tavaran liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli-
ja maatalouslainsäädännön vastaisia 
toimia, sekä kyseiseen tarkoitukseen
ilmassa, merellä tai maalla käytetyt 
kuljetusvälineet, kontit mukaan luettuina, 
komissio perustaa tietorekisterin, johon 
sisältyy kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilta julkisilta ja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta saatuja tietoja, ja 
hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. 
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin.”

Or. pt
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Perustelu

Vaikka nykyiset säännökset kattavat vain laivassa kuljetetut kontit, jotka saapuvat unionin 
tullialueelle tai joihin sovelletaan passitusjärjestelmää, komissiolle olisi jätettävä 
mahdollisuus laajentaa tämän asetuksen nojalla toteuttamia toimiaan niin, että niihin 
sisällytetään myös maa- tai ilmateitse unionin alueella liikkuvat tavarat.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutustua tietoihin millä tahansa keinolla 
ja missä tahansa muodossa ja poimia ja 
säilyttää niitä ja käyttää niitä hallinnollista 
tai oikeudellista menettelyä varten 
noudattaen immateriaalioikeuksiin 
sovellettavaa lainsäädäntöä. Komission on 
toteutettava riittävät suojatoimet 
viranomaisten mielivaltaista asioihin 
puuttumista vastaan mukaan lukien 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
rekisteröityihin liittyvät 
avoimuusvaatimukset. Rekisteröidyillä on 
oltava oikeus tutustua tätä tarkoitusta 
varten käsiteltäviin tietoihin ja oikaista 
niitä;

a) tutustua tietoihin millä tahansa keinolla 
ja missä tahansa muodossa ja poimia ja 
säilyttää niitä ja käyttää niitä hallinnollista 
tai oikeudellista menettelyä varten 
noudattaen immateriaalioikeuksiin 
sovellettavaa lainsäädäntöä. 
Rekisteröidyillä on oltava oikeus tutustua 
tätä tarkoitusta varten käsiteltäviin tietoihin 
ja oikaista niitä;

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen sen varmistamiseksi, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 5 ja 6 kohta seuraavasti: c) Lisätään 6 kohta seuraavasti:

'5. Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo 
tämän rekisterin yhdenmukaisuutta 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 kanssa.

Komissio toteuttaa tarpeelliset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
luvattomalta luovuttamiselta, 
muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja 
kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen sen varmistamiseksi, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivien julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajien 
suostumuksella siirtää 18 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

6. Komissio voi siirtää 18 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan.
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asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista.

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen sen varmistamiseksi, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoja siirretään tämän kohdan nojalla 
ainoastaan tämän asetuksen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen mukaan 
luettuna, sekä asetuksen (ETY) N:o 
2913/92 4 artiklan 25 ja 26 kohdassa ja 
13 artiklan 2 kohdassa määriteltyä 
riskienhallintaa varten.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Järjestelyn tai 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka 

Tämän kohdan nojalla toteutettavassa 
tiedonsiirrossa on noudatettava
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perusteella tietoja voidaan tämän kohdan 
nojalla siirtää, on sisällettävä muiden 
muassa tietosuojaperiaatteita, kuten
rekisteröityjen mahdollisuus käyttää 
tietoihin tutustumista ja niiden oikaisua 
koskevia oikeuksiaan sekä hakea muutosta 
hallinto- ja oikeusteitse, sekä riippumaton 
valvontamekanismi, jolla varmistetaan 
tietosuojatoimenpiteiden noudattaminen.

tietosuojaperiaatteita, rekisteröityjen 
mahdollisuutta käyttää tietoihin 
tutustumista ja niiden oikaisua koskevia 
oikeuksiaan sekä hakea muutosta hallinto-
ja oikeusteitse, sekä riippumatonta 
valvontamekanismia, jolla varmistetaan 
tietosuojatoimenpiteiden noudattaminen.

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen sen varmistamiseksi, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”3. Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo 
kaikkien tämän artiklan perusteella 
perustettujen teknisten järjestelmien 
yhdenmukaisuutta asetuksen (EY) N:o 
45/2001 kanssa.”

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen, jotta varmistettaisiin, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio perustaa ilmoitettuja CSM-
tietoja koskevan rekisterin ja hallinnoi sitä.

4. Komissio perustaa ilmoitettuja CSM-
tietoja koskevan rekisterin ja hallinnoi sitä. 
CSM-tietoja koskevan rekisterin on oltava 
osa 18 a artiklassa tarkoitettua rekisteriä, 
ja se ei saa sisältää henkilötietoja.

Or. pt

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa komission asetuksen 
(ETY) N:o 2454/93 liitteissä 37 ja 38 
eritellyn tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen rekisterin, joka kattaa myös 
tavaroiden passituksen jäsenvaltiossa,
jäljempänä ’tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä. 
Jäsenvaltioiden on valtuutettava komissio 
kopioimaan järjestelmällisesti tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustiedot niistä 
lähteistä, joita komissio hallinnoi yhteisön 
tullikoodeksista annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 nojalla. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle tiedot tavaroiden 
passituksesta jäsenvaltiossa sekä suorasta 
viennistä.

1. Komissio perustaa komission asetuksen 
(ETY) N:o 2454/93 liitteissä 37 ja 38 
eritellyn tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen rekisterin, joka kattaa myös 
tavaroiden passituksen jäsenvaltiossa, 
jäljempänä ’tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä. 
Jäsenvaltioiden on valtuutettava komissio 
kopioimaan järjestelmällisesti tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustiedot niistä 
lähteistä, joita komissio hallinnoi yhteisön 
tullikoodeksista annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 nojalla. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava mahdollisimman pian
komissiolle tiedot tavaroiden passituksesta 
jäsenvaltiossa sekä suorasta viennistä.

Or. pt
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Perustelu

Koska aikarajoituksia ei ole asetettu, olisi sovellettava hyvän yhteistyön periaatteita 
vastauksen saamiseksi kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista.

Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan.

Or. pt

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen, jotta varmistettaisiin, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/2001 ei tarvitse 
toistaa, sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tästä 
rekisteristä saadut tulokset 51 a artiklan 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 4 kohta – alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiossa tapahtuvaan, tähän 
rekisteriin sisältyviin tietoihin liittyvään 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Jos Euroopan tietosuojavaltuutetun on pakko tehdä etukäteistarkastus, siitä aiheutuu 
viivästyksiä ja rekisterin hallinnasta ja käytöstä tulee byrokraattisempaa selvitysten aikana. 
Rekisterin olisi kuitenkin joka tapauksessa oltava tietosuojavaatimusten mukainen ja aina 
Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastettavissa. Lisäksi tavoitteena olisi oltava 
yksinkertaistaminen, jotta varmistettaisiin, että asetus on helpompi lukea ja vaivattomampi
tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/200 ei tarvitse toistaa, sillä sen soveltaminen 
on pakollista.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutetun on 
tarkastettava ennakolta tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 27 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Jos Euroopan tietosuojavaltuutetun on pakko tehdä etukäteistarkastus, siitä aiheutuu 
viivästyksiä ja rekisterin hallinnasta ja käytöstä tulee byrokraattisempaa selvitysten aikana. 
Rekisterin olisi kuitenkin joka tapauksessa oltava tietosuojavaatimusten mukainen ja aina 
Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastettavissa. Lisäksi tavoitteena olisi oltava 
yksinkertaistaminen, jotta varmistettaisiin, että asetus on helpompi lukea ja vaivattomampi 
tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/200 ei tarvitse toistaa, sillä sen soveltaminen 
on pakollista.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri ei 
sisällä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
erityisiä tietoluokkia.

Poistetaan.

Komissio toteuttaa tarpeelliset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
luvattomalta luovuttamiselta, 
muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja 
kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

Or. pt
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Perustelu

Tavoitteena olisi oltava yksinkertaistaminen, jotta varmistettaisiin, että asetus on helpompi 
lukea ja vaivattomampi tulkita. Siksi viittausta asetukseen (EY) N:o 45/200 ei tarvitse toistaa, 
sillä sen soveltaminen on pakollista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia.

1. Komissio voi 1 a kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiolle esittämänsä pyynnön 
jälkeen saada suoraan talouden toimijoilta 
tuonti- ja vienti-ilmoituksia tukevat 
tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia. 
Tästä pyynnöstä on ilmoitettava 
jäsenvaltiolle, joka todennäköisesti 
osallistuu myöhempään selvitykseen.

Or. pt

Perustelu

Resurssien puute saattaa aiheuttaa sen, että jäsenvaltiot eivät vastaa komissiolle nopeasti, 
mikä viivästyttää selvityksiä tai tekee niistä mahdottomia. Jos jäsenvaltiot eivät 
ennakkoilmoituksen saatuaan vastaa komissiolle kahden viikon kuluttua, komission olisi 
voitava pyytää täydentäviä asiakirjoja suoraan talouden toimijoilta, jotta varmistetaan 
mahdollisten petosten tehokas valvonta. Jos jäsenvaltio ei vastaa, sitä on pidettävä hiljaisena 
hyväksyntänä sille, että komissio voi esittää suoran pyynnön talouden toimijoille.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission esittämän pyynnön jälkeen 
jäsenvaltiolla on kaksi viikkoa aikaa 
vastata pyyntöön ja toimittaa pyydetyt 
asiakirjat. Jos jäsenvaltio ei toimita 
asiakirjoja tässä ajassa, katsotaan sen 
antaneen komissiolle hiljaisen 
valtuutuksen ottaa suoraan yhteyttä 
taloudellisiin toimijoihin.

Or. pt

Perustelu

Resurssien puute saattaa aiheuttaa sen, että jäsenvaltiot eivät vastaa komissiolle nopeasti, 
mikä viivästyttää selvityksiä tai tekee niistä mahdottomia. Jos jäsenvaltiot eivät 
ennakkoilmoituksen saatuaan vastaa komissiolle kahden viikon kuluttua, komission olisi 
voitava pyytää täydentäviä asiakirjoja suoraan talouden toimijoilta, jotta varmistetaan 
mahdollisten petosten tehokas valvonta. Jos jäsenvaltio ei vastaa, sitä on pidettävä hiljaisena 
hyväksyntänä sille, että komissio voi esittää suoran pyynnön talouden toimijoille.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoilla on velvoite 
säilyttää olennaiset tiedot tietyn aikaa, ja 
tuon ajanjakson aikana niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle 
1 kohdassa mainitut tiedot.”

2. Talouden toimijoilla on velvoite 
säilyttää olennaiset tiedot tietyn aikaa, ja 
tuon ajanjakson aikana niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle 
1 kohdassa mainitut tiedot 
mahdollisimman nopeasti.”

Or. pt

Perustelu

Koska aikarajoituksia ei ole asetettu, olisi sovellettava hyvän yhteistyön periaatteita 
vastauksen saamiseksi kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
21 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a. Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Tämän asetuksen 20 artiklassa 
tarkoitettujen yhteisön hankkeiden 
yhteydessä saatuja tuloksia ja tietoja sekä 
erityisesti kyseisten kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamia 
asiakirjoja on käsiteltävä tämän asetuksen 
45 artiklan mukaisesti.

”1. Tämän asetuksen 20 artiklassa 
tarkoitettujen yhteisön hankkeiden 
yhteydessä saatuja tuloksia ja tietoja sekä 
erityisesti kyseisten kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamia 
asiakirjoja sekä hallinnollisen selvityksen, 
myös komission yksiköiden tekemän, 
yhteydessä saatuja tietoja on käsiteltävä 
tämän asetuksen 45 artiklan mukaisesti.”

Or. pt

Perustelu

Komissio voi vastaanottaa kyseisiltä kolmansilta mailta asiakirjoja, joita olisi käsiteltävä 
virallisina asiakirjoina tarkastusmenettelyn aikana. Menettely ei välttämättä kuulu unionin 
tehtävien piiriin. Perusteita viralliseen paikan päällä tehtävän tarkastukseen ei ole. Se 
aiheuttaisi vain lisäkuluja, kun samat asiakirjat voidaan toimittaa nopeammin, 
taloudellisemmin ja tehokkaammin toisin keinoin.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada TTJ:ään sisältyvät tiedot 
käyttöönsä varataan yksinomaan kunkin 
jäsenvaltion nimeämille kansallisille 
viranomaisille ja komission nimeämille 
yksiköille. Näitä kansallisia viranomaisia 
ovat tullihallinnot, mutta niihin voi kuulua 

Oikeus saada TTJ:ään sisältyvät tiedot 
käyttöönsä varataan kunkin jäsenvaltion 
nimeämille kansallisille viranomaisille ja 
komission nimeämille yksiköille. Näitä 
kansallisia viranomaisia ovat tullihallinnot, 
mutta niihin voi kuulua myös muita 
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myös muita viranomaisia, joilla kyseisen 
jäsenvaltion lakien, asetusten ja 
menettelyjen nojalla on valta toimia 
23 artiklan 2 kohdassa ilmoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

viranomaisia, joilla kyseisen jäsenvaltion 
lakien, asetusten ja menettelyjen nojalla on 
valta toimia 23 artiklan 2 kohdassa 
ilmoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. pt

Perustelu

Alakohtaan tehty myös toinen tarkistus, joka koskee ainoastaan portugalilaista versiota.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään 
vain niin kauan kuin on tarpeen sen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne 
tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään 
kymmenen vuoden ajan. Jos henkilötietoja 
säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta 
on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään 
vain niin kauan kuin on tarpeen sen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne 
tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. pt

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio todentaa, että toteutetut haut 
ovat olleet luvallisia ja toimivaltaisten 
käyttäjien toteuttamia. Vähintään yksi 
prosentti kaikista hauista on tarkastettava.

3. Komissio todentaa, että toteutetut haut 
ovat olleet luvallisia ja toimivaltaisten 
käyttäjien toteuttamia. Todentamisen taso 
on riippuvainen todennettavan alueen 
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Tällaisten hakujen ja tarkastusten luettelo 
on syötettävä järjestelmään, ja sitä on 
käytettävä ainoastaan mainittuun 
todentamiseen. Se on poistettava kuuden 
kuukauden kuluttua.

laajuudesta, rikkomisen vakavuudesta ja 
kyseessä olevien tulojen oletetusta 
määrästä, mutta vähintään yksi prosentti 
hauista on aina tarkastettava. Tällaisten 
hakujen ja tarkastusten luettelo on 
syötettävä järjestelmään, ja sitä on 
käytettävä ainoastaan mainittuun 
todentamiseen. Se on poistettava kuuden 
kuukauden kuluttua.

Or. pt

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
41 d artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) meneillään olevaa tutkintaa koskevia 
tietoja ei saa säilyttää yli kolmea vuotta, 
jos sinä aikana ei havaita tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastaisia toimia; 
tietojen tunnistettavuus on poistettava tätä 
ennen, jos viimeisimmästä havainnosta on 
kulunut vuosi;

(a) meneillään olevaa tutkintaa koskevia 
tietoja ei saa säilyttää yli viittä vuotta, jos 
sinä aikana ei havaita tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastaisia toimia; 
tietojen tunnistettavuus on poistettava tätä 
ennen, jos viimeisimmästä havainnosta on 
kulunut vuosi;

Or. pt

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
41 d artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaista hallinnollista selvitystä tai 
rikostutkintaa, jossa on todettu tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastainen toimi 
mutta jonka perusteella ei ole annettu 

(b) sellaista hallinnollista selvitystä tai 
rikostutkintaa, jossa on todettu tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastainen toimi 
mutta jonka perusteella ei ole annettu 
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hallinnollista päätöstä tai tuomiota tai 
määrätty sakkoa tai hallinnollista 
seuraamusta, koskevia tietoja saa säilyttää 
enintään kuuden vuoden ajan;

hallinnollista päätöstä tai tuomiota tai 
määrätty sakkoa tai hallinnollista 
seuraamusta, koskevia tietoja saa säilyttää 
enintään seitsemän vuoden ajan;

Or. pt

Perustelu

Viipeet jäsenvaltioiden tai taloudellisten toimijoiden vastauksissa voivat viivästyttää selvitystä 
huomattavasti, sillä sen toteuttamisesta tulee mahdotonta näin lyhyillä määräajoilla. 
Ehdotuksella määräajan pidentämisestä viidestä seitsemään vuoteen pyritään varmistamaan, 
että tutkinta on toteutettu tehokkaasti ja saatettu päätökseen.



PR\1019807FI.doc 25/26 PE527.948v02-00

FI

PERUSTELUT

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä 
jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita 
koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13. maaliskuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta.

Nykyisessä asetuksessa on monia porsaanreikiä, jotka yhdessä luovat huomattavan ongelman, 
kuten komission laatimassa vaikutuksenarvioinnissa (SWD(2013)482 final) todetaan.

Tällä hetkellä tullivirkailijoilla ei ole keinoja tarkistaa, vastaako tavaroiden ilmoitettu 
alkuperä kontin kulkemaa reittiä. Passitusjärjestelmää käytetään väärin. Sitä valvotaan 
rajoitetuilla asiakirjatarkastuksilla ja silmämääräisillä tarkastuksilla.

Vääristä alkuperäilmoituksista aiheutuvat petokset aiheuttavat vuosittain 100 miljoonan euron 
tappiot 27 jäsenvaltion unionissa – ja tässä on kyse vain havaituista petoksista. Jäsenvaltiot 
raportoivat vuonna 2011 noin 107,7 miljoonan euron tappioista, jotka johtuivat kuljetettujen 
tavaroiden väärästä kuvauksesta. Johtopäätös on, että unionin tulojen kokonaismenetykset 
ovat paljon kirjattuja lukuja korkeampia.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja 
vauhdittamaan tullipetoksia torjuvilla mekanismeilla ja estämään tarpeetonta ja toistuvaa 
byrokratiaa, vahvistamaan sisämarkkinoiden ja niillä liikkuvien tuotteiden turvallisuutta 
samalla, kun tarjotaan kuluttajille korkeatasoista suojaa.

Petosten laajuuden lisääntyminen edellyttää tehokasta ennaltaehkäisy- ja 
havaitsemismekanismeja kansallisella ja unionin tasolla sekä tiivistä yhteistyötä molempien 
tasojen välillä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi.

Oikeusvarmuuden vuoksi hallinnollisten menettelyjen aikana kootut todisteet olisi 
tunnustettava oikeudellisesti jäsenvaltioissa riippumatta siitä, onko ne saatu pyynnöstä tai 
oma-aloitteisesta avusta, koska ei ole mitään syytä kohdella näitä kahta tapaustyyppiä eri 
tavalla niiden oikeudellisen pätevyyden osalta.

Tutkinnasta vastaavilla komission viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus tutustua 
relevantteihin asiakirjoihin esittämällä suora pyyntö taloudellisille toimijoille. Sähköisen 
tullin äskettäisen käyttöönoton jälkeen todisteen tuotteen maahantuonnista antavat asiakirjat 
ovat taloudellisten toimijoiden eivätkä kansallisten viranomaisten hallussa. Tämä on 
aiheuttanut viipeitä ja tarpeetonta ajanhukkaa selvitysvaiheessa, koska komission 
asiakirjapyyntö on osoitettava kansallisille viranomaisille, jotka eivät usein kykene antamaan 
vastausta ajoissa ajan- tai henkilöstönpuutteen vuoksi. Siksi ehdotamme, että komissiolle 
myönnetään oikeus ottaa suoraan yhteyttä taloudellisiin toimijoihin edellyttäen, että 
kansallisille viranomaisille ilmoitetaan siitä etukäteen. Kansallisilla viranomaisilla on kaksi 
viikkoa aikaa vastata. Kahden viikon määräaika mahdollistaa, että estetään pyyntöjen 
päällekkäisyys, jos jäsenvaltio on jo pyytänyt tai haluaa pyytää asiakirjoja taloudelliselta 
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toimijalta. Sillä pyritään myös estämään, että rikkojat eivät käytä hyödykseen kunkin 
jäsenvaltion erityissääntöjä, jotka koskevat oikeustoimiin ryhtymisen vanhentumista.

Tämä käsiteltävänä olevaan asetukseen ehdotettu tarkistus saattaa sen myös yhdenmukaiseksi 
Lissabonin sopimuksen kanssa henkilötietojen suojelun ja erityisesti menettelyiden ja 
määräaikojen alalla. Yksinkertaisuuden ja hyvän sääntelyn vuoksi katsomme, että yksi 
viittaus relevanttiin lainsäädäntöön selkeyttää tekstiä ja tekee siitä helpomman soveltaa. Siksi 
olemme yksinkertaistaneet esitettyjä ehdotuksia.


